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VIZAKNAI KAMARAI

lBLAN_Yos‘ sósvolmixsoli

Vegy és gyàógytani tekintptbßn

össze hasonlitva а’ kiillwn

e’ nemů jeles sósforrásaival.

Í r á

KözépAjtai ßósm Mózßs,

Sebélz- és szü1észmester, királyi kamarai és “зайца városi

Orvos, nemes Udvarhely anya-szék ůlnöke , а’ királyi

.
  

magyar természet-tudományi Társulat

renden tagja.

Cloai us György betüivel.
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’S ha osak tehetsége szerint felelt meg kötelességének az ,

kitôl több nem telhete, kárhoztatható —— е е’ tény? _

Az arany a’ legszegényebb kunyhó szemetei között is

értékét nem гений, а’ réz pedig a’ legfényesebh kastélybanis

arannyá nem változik.



А’

KET Tńsmvńn

MAGYAB ПОП

lelkes

FIAINAK És LEÁNIINAK

ajánlja szenteli ,

а’ Szerzó.





Emòszń

Elhi\'atása mindenkinek,§ tehetsége sze

rént, afközös haza, és emberiség érdekében

můkôduie; ezen állításomat igazolják min

den nemzetfiainak a’ részökbe jutott téren tett

můködésök. Tôbbet kivánni tenni mint а’

mennyi egyéni tehetségétôl kitelik valakinek ,

balgaság, ’s óly vétkes tény, mint kicéiny

tehetségét is а’ kôzremůkôdéstôl megta.

gadni. Midön érdemet méltányló kegyéböl a.’

hazai fölséges kincstár Tanácsnak , Vizak

пай kamarai orvossá. neveztettem, ’s állomá

som helyén le telepedém testvéri karokkal

fogadott a.’ kiváltságolt nemes ‘тos Elöljá

rosága is,- ’s azóta, már két éve, hogy

e’ kôrben ténykezhetni szerencsés vagyok , ’s

midön értesůlék: hogy az itten létezô sós

források ketteje fölibe a.' fölséges királyi

Kamara, fürdö intézetet épittet, — egy

кладу hézagot kipotlandót láték, а.‘ für
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dôk vegybontása, és еgу kalauzoló érteke

zés megjelenésével; a.’ vegybontást, vagy is

tartalmát а’ vizaknai sósforrásoknak jeles

vegyész, vizaknai és disznodi gyógysze

rész Binder Frigyes urtól szerencsés lé

vén megkapni, ki is a.’ vizakxlai sоз forrá.

Sokat 1844ik évben vegybontá, — irtam

еgу kis értekezést folyó év Janluárius havá

ban, mely által némileg utasitva. lehesse

nek а‘ vizaknaì sòsforrásokhan fürdeni ki

"зной ‚ - (meg is jelent az számos sajtó hibi

val) -~ megvallani nem szégyenlvén azt , hogy

a’ kül honnak паgу hirre kapott sósforrásai

llennékeiveljelen évíg ösméretlen valék ; ’s mi

dön azokat megszerezhetém , el nem mellöz

hettem, а’ vizaknai sósforrásokkâl össze

hasonlitva, közre bocsátni addig is, mig

édes honnunk minden gyógyforrásai a.z1844

évben September 2ikán kezdödött, magyar

oптosoй ’S természetvisgálók Kolosváron

‘папoй паgу gyůlëse határozata következé

sой, érdemdús orvnsnagyunk ô nagysá

gа elnöklete, és igazgatása alatt. bizomány

által vegybontva leendnek; - ’s valóban

örömmel telt keblem, hogy a.’ vizaknai sós

forrásokban óly mennyiségben föltalálható az

ib1any-szikag minélfogva, fölül mulja az ál
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talam elösurolt hires forrásokét , kívévén

а’ Hálli ,  Felsö Austriai iblanyos sósf0r

rást;-‘’s leg kissebb kétkedés nélkül, az

iblanyos sósforrás nevet réájok mondhatni.

Megvan áldva. minden nemů ásványos

forrásokkal bérczes hazánk а’ természet

паgу цгмы; — csak hogy ат kellöleg

honfi társaink eddig nem használták; részint

ók erre а’ kényelem - fürdöi orvos és rend

szeres vegybontás hiánya.; а‚’ kényelem

sok helytt hiányzik, ugy а’ fürdô orvos is;

’s e’ részben задай magukban keressék а’

hiányok ókát tehetösb hon ñaink - vegy

bontva voltak orvos vizeink , Dr. Nyulas Fe

rencz, Pataki Samuel, Bélteki Sigmond,

Gergelyíi András, és Barbenius Jozsef, je

les hazánkfiai által.

Нoду а’ vegytaunak еgу évtized alatti

uagy elömenetele következteůl, új vegybon

газ: ígényelnek gуógу forrásaink „az tagad

hatatlan; de ehez is erélyes segély kiván

tatik, mibe hogy hiány nem 1eénd‘reményt,

nyńjt а’ tisztelettel emlitettem ßizomány mů

kôdése, ’s lelkes elnôke közre munkálása;

„датам jelenkorunk hajlama is a’ honi ipar

миг. -—
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Vannak honunkban közép sósvizek (а

quae cum salibus neutris) melyeket keserů

vizejmek is nevezünk; ilyen а’ Kisczégi,

- Olvesí, - Algyógyi —- Kiskaláni —

Tůri; - а’ kůlhoniak közül а’ Seidschützi,

Sedliczi , az Egeri , а.’ Marien és Carlsbadi;

- vannak vasas vizeink; (aquae ferratae) ne

vezetesebb vasas és savanyu vizeink: — а’

Radnai- Lövétei határon a.’ Kiruji- а’ Нo

шoгo‹11,—-д Kovásznai, — Málnási, - Рo

lyáni, Száldobosi, - Solymosi (Hunyad

megyében) , а.’ Zoványi - melyben szembe

tünö mennyiségů а’ timsó, - a.’ Rákosi ,—‚ Kai

szonJakabfalvi , ebben szembetünö mennyisé

дй а’ kénsavas keserag. A’ .külhoniak közůl

nevezetesek a.’ Spam', - а’ Pyrmonti —— а’

Freudenthali — Egeri (cseh honban). А’ Вoг

széki savanynlvízlxez hasonló а’ kůlhonban а’

Selteri, a.’Nassauí NagyHerczegségben, s.

t. b.

Az ipar és haladás korszakában élünk , ’S

ideje már azon pontra. felvergödnünk gyógy

forrási intézeteinkkel is , hól állani еgу mivelt

nemzethez illö; mert ha a' külhon e’ nem

.beni haladására is tekintünk , pirulnunk kell

.egy szó mint száz: mindennemů gyógyforrá

.sokkal birunk , és pedig olyakkal, milyen
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nel еgу hon sem dicsekedhetik; - tenger

vizünk is van, a.’va.lódi tengert fölůlmúlö ha

шsа, csak használjuk ôket okszerüleg, -

épitsünk 'czéluak megfelelô intézeteket;

csak а’ külhonba. téendö utazási költséget

áldozzák а’ rendszeres vegybontásokra а’

hon nagyfiai, miudialrt segitvelesz а.’ bajon,

‘ ’s ha. okszerůen használtatnak а’ gyógyfor

rások, az intézetek sem fognak hiányozní;

-hogy az orvosvizi intézeteknél az orvos is

а’ fô kellékek egyike, az tagadhatlan. —

Ha. parányi tehetségemet sokkal nagyobb

igyekezett.'el a” közöshon egésségůgyi te

rén fölhasználni kivántam , e’ kis munká,m

ba észlelhetô hiányt nézze el a.’ t. cz. olva

só, mert а’ kinek kevese van, az sokat nem

adhat; ’s ne annyíra az áldozat mennyîségé

re , mint az akarat böségére vîgyázzon;

inert ennélfogva. а’ csekélyek is nagyokká

lcsznek; ellenben а’ uagyok is alávalóvá

tétetnek, mikor nem szivesen adatnak; ki

csinybölidomul mi‘nden nagy , ’s kevés termé

szeti anyagból képlödig nagygyá а’ 1еgпа—

gyobb féríì is , ’s а’ nagyság ismét egy marok

porrá válandó. Ezek oly természetí igaz

ságok melyeket a’ leg szigorubb critica sem



VI

vitázhat el, sы ezen igazságok folyama meg

semisiti а’ jéghideg bírálót is. -

Élj baldogúl tiszfelt olvasóx okkßl mod

dal használd édes honunk gyógyforrásait , -

’s a’ mit а’ kůlhonban szét szornál, szenteld

a.’ hon oltárára. ш, Ьogу а’ késö ivadék

szenvedö Osztálya. porodban is áldja emlé

kedet, ‘’s igy ez úton hármat nyertél: egés

sеgет kevés költséggel, utazási költséged

del sинтos szenvedöken segitél, —- ’s ne

vedet a’ következô századokon ай megala

pitottad, midön аж jótéteményid által_az

utókor emlékébe Май. ——

Vizaknán Nyárhû 13ikán 1847.

KözépAjtaì Kósa Moßes. _



А’ Fîïnnóïz.

А‘ I*`ürdá'Ícnek_g_|/o'gy Ízatása

Cul' иду Ьшмг, ’s Мое: ‚

Ha 1m‘ndenkz' zitláthatja;

Hogg czeïjára sílceres.

на azt állitom, hogy а’ fürdök az emberi nem

elsö elszaporodásával egy koruak keveset hibá

пот; azonban az ezekkeli élés kezdete а’ legré

gibb nemzetek szokásai idöszakába enyészik el;

jelesen а’ keleti népek különbözö nemzeteinél a.’

vallásos szertartások közé soroztatott, mi а’ val

lásfök ügyes tapintatát jelöli, hogy а’ vallás véd

те alatt ez étrendiszabályt élvezteték hitfeleikkel.

Az ásványos (orvosi, gyógyvizek) vizek

‘sorába tartoznak а’ sösavas vizek is, melyeket

közönségesen konyha sósforrásoknak (aquae mu

riaticae) nevezünk. Ezekben а’ más álkotorészek

mellett különösön а’ sósavas szikag (murias лат)

mit az újabb vegyészek, halvany szikagnak (chlo-.

ras natri , natrum chloratum) neveznek, ‘аду is

а’ közönséges konyhasó elôuralgólag van föl

oldva bennök. Mivoltos alkrészei а’ sósavas szi

kagon kivül: sósavas kesereg, meszeg, és iblany

.fszikag (jod natron).



Gyógy-erejök.

Az elösorolt alkotórészekböl itélve, különö

sen izgató, erösitö, föloldó, az elválasztásokat

és kiürittéseket elösegitô eröt találhatni benuök.

Izgató erejöket különösen а’ börrendszer

re külölik, melynek életét fensöbb fokra eme

lik, - az azon történö elválasztásokat elö

„дани, а’ kütegeket kicsalják, ’s aztán ele

nyésztetik. ‘Erösitö ищем пeт esak а’ börre,

’s ezzel szomszédos részekre, hanem az ideg

rendszerre is kiterjeszkedik; minélfogva a’ vasas

fürdôkhöz legközelebb állanak, ’s ezeknél gyen'

gébbek lévén, а’ vért kevésbé izgatják ,. mi okból

nagy haszonnal élhetni velök ott, hol а’ vértor

lásokra, vérfolyásokra, és gyuladásokrai hajlam

nagy, ’s a’ vasasfürdökkeli élés e’ miatt tiltatik;

föloldo', az elválasztásokat, ’s kiüritéseket elö

seдёт erejök átjárja nem csak а’ hört, hanem а’

takony, és savos hártyákat, а’ mirigy, nyirk,

és idegrendszert is, miáltal а’ torlatokat (Conges

болeе) oszlatják, а’ reszek merevenységét mér

séklik, _a tánláló. ’s áthasonlitó rendszer òsszes

mükòdését jqbb összhangzásba hozzák.

,.e\’ Тишина! ihlanyòs sósforrások

‘ kiizepes hennéke.

Az ötöstónak, asszony, és verestó nevü for

rásaînak, еду polgári font (16 obon. uncia) sós

vize tartalmaz

Sósavas szìkagot . . . . . 437. 00. szemert

Szénsavas keseragot . . ‚ . 32. 50.
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Szénsavas ‘mészföldet . . . 15. 00. szemert

Kénsavanyos szikagot . . . 71. 50.

Kénsavanyos mészföldet . . . 8. 50.

lblany szikagot (Jod naîron) . 2. 25.

Szénsavanyos vas élecset, ’s bíizenyt (Brom) ‘meg

határozhatatlan mennyiségben lehet bennök észlel

ni. — Viszonyos súlya = 1065; — А’ kettös ne

víi sosforrás 2/, gyengébb - а’ Tököli nevü sós

forrás pedig kétszeres sótartamánál fogva erôsb

а’ többínél. - (Binder Frígyes.)

Hômérséklete 23-26° R. а’ Tököli sósforrá

sé höbb nyári napokon 27 -29° В.

Rövld történészeto a’ sósfiìrdök erede

tének.

Ezen sósforrások , а’ romaî uralom idejében,

só aknákvoltak; ’s На ütvén föl magát hennök,

a’ só kizsákmányolása lehetetlenné lett, ’s késöb

ben az aknák ôssze omlottak, ’s igy képzödtek

az emlitett források , melyek az idô ota léteznek.

A’folyó vizek feletti höbb fokusággal bírt sajátsá

guknál fogva, az ó kor emberei nagyon ritkán

-‘Vizaknának helybëli lakosai а’ fürdôvíz szüke

miatt, börszeny tisztitására használták fürdöül.,

’s nagyobbára barmaik fürösztésükre. ‘

Minthogy pedig а’ mult század tudos arvo

sai, ’s természet visgálói, rfáradhatatlanúl mü

ködtek a’ fůrdö intézetek föl állittása, ее étrendí

(Diaeteticai) használhatásuknak virágzó létre ho

„веды, ’е ez a’mi népünkre is áthatván , а’ Szebeni,
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és vidéki polgártársak szenvedö osztálya láto

gatni, és használni kezdé а’ vizaknai sósfürdö

ket, legkissebb fürdö intézet ’s kényelem hiá

nyával is. '

Az ötöstó , asszony és verestó nevü forrásait

eleìtöl fogva legközönségessebben használták a’

fürdö vendégek, ’s iblany szikàgot (Jodnatron)

nagyobb mértékben tartalmaz az Ivonicziûallicziai,

- Kreuznach Porosz Rhénusi ‘—- Luhatschowitz,

Morvai —- Adelheid , Bajorhoni, iblanyos sósfor

rásoknál.- .

Můködésökre is, elöbbkelöséggel birnak‘, az

elösoroltaknál, söt az Ischli, Gmündi, Salzburgi

(osztrákhoni) Pyrmont Waldeki, Truskawicei,

Wiesbadeni а’ Nassaui NagyHerczegségi, Wie

liczka Gálicziai, sósforrások fölött is.

Hasznos jelesen а’ mirìgy és nyirk rendszer

általános kórvegyeihen: Görvély (Scrophula) to

vábbá а’ nyirkedényes golvában (struma lym

phatica) görvélyes szembajokban‘, ’s csontkó

ros képlödèsekben, kórtermödési letételekben, az

izom hüvely, ’s íziìlési kötök megkeményedésé

ben, megvàstagodásában, csontduzzadásban,

merevedésben, köszvényes, vagy evvel párult_

görvélyes, bujasenyves, vagy higanyos lete

telek következtébeni ízülési össze növésekben,

takár, ’s nyálkásodásokban, kivált az emésztö

rendszernél, ha bélhuzom gyengesége, ’s átha

sonlás zavarais jön közbe; - a’ vizellet ’s méh

rendszer takáriban, gümökórban, (tubercu



5

losis) köszvényes, bujasenyves, ‘аду görvélyes

kórvegyekben, - aranyeres szövetkezésekben;

hasbeli gyengeségtól ВЫ tételezett idült bántalmiban

a’ húgyrendszernek,' а’ dülmirigy (Prostata) kó

raiban, hugyholyagaranyérben, a’ hugyme

net szorulásaiban, - а’ vizelöholyagnyekának ’s

hártyáinak keményedésében,- epe, és vese kö

vekben, húgyholyagi kò'bántalmakban,' а’ meh

rendszcr tompa jellemü gyengesége szůlte kórai

ban, dugulásában, hibás képlbdésében, hószám

fönakadásban, а’ nöipeték (ovarii) beteges vál

tozásaiban, keményeriësében,' ez altest zsige

reinek, különösen а’ májnak fel duzzadásában,

keményedéséhen, az altesti vérmességben (ple

thore abdominalis) makacs sárga kórban (lete

газ) halvány kórban (chlorosis) meddöségben

(sterilitas) anyagos rászt kórban (hypocondria ma

terialis) komor kórban (melancholia) nehéz kór

ban (epilepsîa_); а’ börrendszer idült körbńntal

miban, sömör (herpes) fekélyek ’s más kórkép

lödésekben, áradt izzadásban (ephidrosis), а’

hör izgékonysága ’s gyengeségiben, - az Мед

rendszer gyengeségén ’s izgékonyságánalapuló .

idůlt idegkórokban, fájdalmakban ‚ ‘дбгсзбй

ben, az ideges félfö fájásban (cephalalgia nervo

sa), reszketegségben, szélhüdésekben ,‚ egyes

érzékek, vagy а’ közérzék hibáiban, az öntu

dat zavarában, kezdödómorban (amaurosís inci

piens), örültségben (vesaniaj, а’ méhrendszer

nemleges vérfolyásaiban, а’ nônemitakárban (leu

corhea - fluor albus), а’ nemzö rendszer gyen
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geségében, mint a’ tehetetlenségben (impotentie),

а’ megdugult arany érben.

Nem ajánlható а’ VÉFES mérsékletüeknek

(temperamentum sangvineum) а’ valódi bövérüek

nek (plethorici) , veszélyes vértorlásokra, дата

ütésre, ’s gyuladásokra való hajlamuaknak, vér

pököknek, es vérhányóknak, а’ szívkóraiban, а’

felette ízgékony börrendszerrel bíróknak, “s 01у

börkůtegekben, melyeknek vissza idézése veszé

lyes kórńttételekre szolgáltatna okot; а’ vérsůly

ben (scorbut), а’ gennyestůdó sorvban (phtisis

purulenta), ’s bár mely életmú gennyedésben lé

tekor. ‚ _ '

А’ külhon iblanyos, büzenyes, ’s hàlvany szi

kagos (chlor natron) forrásainak 16 obon mennyi

ségü vizének jeles vegybontok elöadása szerén

И tartalma a’ következendö.

I. llall, Felsö Austrlńban.

Iblanyos sósforrás, ‘

Halvany зайка; . . . . .Í 84. 5. szemer

Halvany keveny . . . . . 6. 8.

Halvany mészeny . .‘ . . 33. —

Keser halvany . . . . . З. 9.

Iblany szikag . . . . . 5. 33.

. (Liebig.)

‘ А’ TírolíHallíforrds hmnzó be«m¿kekk¢z`b«'r.
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II. lsvlnl ‚ Felsö Austriálmn.

Sóssavas forrás ,

Halvany szikag . . . . . 923. - szemer

Halvany keserag . . . . 7. 10.

Szénsavas keserag . . . 1. 8.

Szénsavas szikag .. . . . 4. 8.

Halvany mészeny . . . .‚._ 0. 7.

III. Ivonicz , Байещфэап.

Iblanyos sósforrás, ' '

Bíizeny „вы; . . . . ‚ 0. 28. szemer

lblany szikag. . . . . . О. 16.

На1тапу„s2i1‹ад . . . . . 60. _3.

Szénsavas szikag .. .'.'S552 §13. ‘О.

‚ Szénsavas méSz£öldÍ\. д». 1. 7.

_Szénsavas .keserag . . _. 0. 7

Szénsavas vas . . . . 03. ._ Ё

Szénsav 7 Köbhüvelyk _ ‚‚

Mérséklete 7° R. (Torosiewitz.)

IV. Iireuzlmcli , Porosz Bhénusi.

Саги: Haller. Bůzeny , ’s Iblanyos sósforrás ‚

4 о э о 0 590 6.

Büzeny keser (Brom Talk) . 1. 3.

Szénsavas vas . . . . . 0. 3.

Iblany szikag . . . . . . 0. 04.

М’ 'klt 16° R.erse e e (Osanna

2
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V. I.ulnats¢‘~.ho\vitz , lìlorvńlnm.

János, Ibhmy ’s Büzenyex sósforrás,

Halvany szikag . . . . 29. 6. s.zem'e1'

Szénsavas szikag ‚ . ‚. . . 36. 5‘.

Szénsavas mész . .. . . . 7._ 3.‚ _

Зиёпзачаз ‘газ . ‘. ‚. . . . . ‘ 0. 58.‘ ‘ ; ï‘..-'

Szénsavas kes_erag '. ‘. . : ‘О: ‘ ‚ ""'

Büzeny szikag . ._ . . . 0. 007.

Iblaiiy szîkag . 'Í . .‘ 06. ' "

Szénsav 16 kübhüvélyk ‘‘1"‘‘‘"‘ "

:'Mérsélr1ete‘10° R. . ' - ‘‘‘1;'<‘ '."'‘N5fŕi

,. ‚ _ (Planiawa,.) 1 .‘. д

‚ . . _ _ .';‘.f. ЧП‘. щ?‘

Vl. l.’yemont_ Wnlclek.

‘ " ‚з So'savas.forrá.s~,« ‘‘. д. ‚ :.‚ï. .

Halvany зайка; ‘. . .. . А" ‘ 89. “9: Szërńer

Sósavas keáërföld 2 : : a 6". ФБР“ "г

SzéIl‘_5avà1S lllészföld ‘Сейф?! Т 3%)’ 'ï"'‘

д

!'Szén‘s‘avasf vas . . . . Н .0.1331.‘ =" “"‘‚

VII. . Тгпвкатйсе'7йа1йеп1й1эапь

" 8дзатгав‚)"огтьйз,д . ’ `

‘Здsахгаз hamag. д; э а 32. 7. Szemer

Sósavas szikag .' ..'‘‘._63."" 1. . 

Sósavas keserföld. .‚ .‚ .‚ ван ‘ "

Szénsavas szikag .. . . .‚ 69.. 3. '1‘’1‘‚

Szénsavas mészföld . ._ .~ 13€ ‘«‘‘4.»

Szénsavas vas . . . . . ‘ 0. 08.

Szénsav. 2. köbhüvelyk

Kéngyulatsavszesz 03. köbhüvelyk.

(Torosiewitz.)
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VIII. îïâeshadeni, а’ .Na.ssaulì кладу

. llerczegségbeln..

_ ‚|.'.‘.f ' .. SÓSÜÜÜS /“()1’1"á8‘,

}.I3lV3ll.yv’SZlk3g' ‚ ь‘ ъ о ъHalvany mészeny . ‚, . .. 5

Sósavasf‘mészföld . . . . 0

Sósavas szikag .Y . . .. .. 0

Szénsav 6. köbhüvelyk.

Mérséklete 38 —- 56° R. ._ ‘

Н). .. ‚,‚‚ .1‘....‚. _ (Kagtnen)

szemer2.

4 ‚

4. '7\

o

a

о

'Q

_I§.\ Wieliczkù Galicziábali.U М ku.: Sósavas ГОТт-‘ф :Ã

Еду Galicziai q‚uart'v1'n.tartalmaz,На1чапу.зий1хадог‚.„ . .5.8820. —_szemer

Sósavas keserföldet .‚.‚'1.‘'. _2.1. '

Vasa? „вы 1:'.‘;‚ г ШМЗ’ _—" "

..SéSa.wS..§aikësQF .';.`„'....'_ A24' ..-6' î__S¢):s|:_;,\¿:a;rs‘ mé§zföldet_.. _¿.¿__. „.__ 8.m+. .

X. "Bàf\ïÍèil, а’ Bíuleni nagyÍIe1‘-»

_ czegseg.hen.

. ‘‘ _ Sósavas forrás, ‚

"Hàlvany""szika'g ‘; . ‚. 16. о. szemer

“'Sósav'a's mészfp1d"'; .' : . 3. 0

1"¿Szénsav‘e.s mészföld . '. . . 6. `

“.ïS'zénsä\ÍàS'vas'‘.. À. . '. . . О. 1. '

. Mérsékléle 37-54° в.

(Kôlreuter)

'/ "'fî Salzburg és Gmünd sósforrásaz', az elôso-»

тайга!‘ ‚беппёйебээе! bírnak.

Q *
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XI. 'A¢lell\eld.

lblanyox forrás Bajorho1|ban,.

Hnlvany зайка; . . . . . 36. 9. szemer

lblany зайка; . .‚ . . .‚ . 0. 9.

Büzeny szìkag . . . . . 0. 3.

Szénsavas mészfòld . _ . . . О. 5.

Szénsavas szikag. . 4. 2.

(Fuchs.)

XII. lìlonfaleone.

Sóaavas forrás,

Halrany „та; . . . . . 83. 2. szemer

Halvany mészfôldï . . . . I2. 1.

Sósavas keserföldl. . . . '. 6. 1. ‘‘

Sássvas mé.§zföld. . . . . . 5. 4. ‘<'Mérséklete ‘29-30° B. “д” '

A’ tengervíz éppen azen bermekekkel bir

mint az iblanyos so'sviz‘ek, azon különbséggel,

Ноду а’ sósavas forrásokban hab föltornyulások,

’s ennek nem ritkán alkalmatlanúl ható müködése

hìányzik. ‚

На már а’ vizaknai sósforrások bennékeit

párhúzamba tesszük az elösoroltakéval, az eIsö

séget senki is tölük - az igazság szelleméböl

ki indúlva - meg nem tagadhatja, ’s hogy ezek

ben az iblany tartalom mennyivel múlja feljebb

a’ többiekét? — az az elösórolt vegybont.ások

hól tisztán kiviláglik. _

Tehát a’ vizaknai sósforrások jogosabban ne

veztothetnek „iblanyos sósforrásoknak“ mivel az
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iblany выпад (Jod natron) nagyobb mértékben

föl található bennök, mint az elösoroltakban, -

kivévén ea’ felsô Austriai Halli iblanyos sóst‘or

rást. - E’ nemů sósforrások honunkban, Vizak

nán МИН, Tordaaknán, Deesaknán, Kolozson,

Bajomban-Medgyes székhen, találhatók. Sza

mosfalván, ugy a’ Korondi savanyú vizhez kö

zel találhatni sósforrást , de ezek vegyrészeiröl

még keveset is alig \tudunk; azonban gyanitliató ,

hogy a’ sósavas források sorába tartozandók.

Ноду а’ görvelykór (scmphulosis) gümökór

(tuberculosis) ’s az idült kiitegek számos fajai

nálunk is oly böségben vannak. mint bármelyik

külhonban,- köszvény, ’s а’ bujakor több idom

baní kóros vegyülete is, ez tagadhatntlan való. -

Ezek orvoslása végett pedig sem Triest, sem

más tenger közeli részbe utazni а’ tengeri für

dök élvezhetése végett, nem kénytetünk, haha

nunk áldástele gyógyforrásait ñgyelmiinkre mél

tatjuk; inert а’ tengeri fürdök egy szemerrel sein

haladják föliil 'az iblanyos sósavas források gyógy

Наташи, sat hatásuk ezekkel nem is versenyez

het; e’ mellett: kevesebb kellemetlenséggel ’s

költséggel. nyerhetjük ат; el honunkban, miért

‘wbb tehetös nagy lionfiak kíilhonba Магний, ’s

pedig, nem mindég kivánt sikerrel, holott а’ mint

állitom, erdélyi iblanyos sósavas forrásaink az

elösoroltakot több tekintetben fölül mulják gyógy

tehetségekre nézve.
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A’ konylnnsôdszap ‘l’i°ll"¢lö.

Fö tartalma: konyhasó, ezen kivül Sósavas

és kénsavas földek; néha ezen vegyiték követ-_

kezése\"1l.kit`ejlödö kéngyulat sav- szesz színe

sötétbarna, vagy barnńs fekete, - gyenge màj

szagú mint а’ tengerek ’s sósforrások merö ré

Szeinek iilepe, vagy csapadékának tekinthetö..

Ajánltatik а’ megrögzött idült börkütegekben,

süniör (Herpes) régi fckélyek ’s dagokban.

A’ sósavas vizekkelî élés.

_ Fel osztatnak а’ sósavas vizek: tengeri viz.

rß, Sós-1'orrásokra, vasas, égényes, iboló., ’S

bíizeny tartalmú konyhasós vizekre.

A’ tengerviz és só.iszap kevésbé izgatólag,

de а’ bélhúzamra szerfelett kiüritöleg hatnak , а’

‘ gyomrot terhclìk. - A’ vasas konyhasós vizek,

melyek oldólag ’s erösitóleg hatnak , mind belsö

mind pedig kiìlsökép használtatnak. -- Az iboló,

és büzeny tartalmú konyhasós vizek egy mükö

désíiek az égényes konyhasós vizekkel. -

A’ tengerviz belsölegi alkalmazását meg ki

sérlették "(Щ Russel és. Cullen, ’s ат észlelék,

liogy hányást, hasmenést ’s erös bélrágást 0

koz, e’ melett Huxham azon .észleletét közlé ,

Ноду egy nönél а’ tenger “Швей tiz napig való

nlkalmazása következteül a,’ vérsüly (Scorbut)

fejlett ki. - Tôbb orvosi telriutélyek tettek kîs¢'~.rle-.

tet а’ konylmsós vizekkel belsöleg, de czélt
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nem igen_értek vele, inert а’ konyhasós vizeket

belsöleg alkalmazva, а’ tengervíz „кот; kórjele

neteket‘ szokták elö idézni, Dr. Jahn Frigyes is

ш álitja, hogy а’ sósavas vizek а’ tenger viz

шт elsöséggel birnak , ’s azon számns észlele-

teket б is erösiti, hogy а’ sósavas vizek kizáró_'

lag esak külsöképpen liasználandók. annyival. is

inká_b_b hogy oldo' orvosvizeink, а’ kiilhoniakat

egészbe mellözhetve, édes honunkban fölös szám

mal vannak; legjobb ezen _vizeket helyben a’ sós

fçrrásoknál fôl használni, annyival inkábh ‚ hogy

.ßzeknek mérsékletök fensöbb fokun áll egész

_nyá_ron_ át: minden édes vizek l'ülött,_ ezen kívül,

természetes ‘ nehézségeknél fogvn ат teszik.,

hogy az is, ki úszni nem tud, а’ legnag.yobb

mélységben is ài’ hele fúlás ellen biztositva van.

A’ kik erösen érzékenyek, az asszony és ve

restó nevet viselö sósvizek izgatását nem türhe

tik, az ilyeknek ajánltatikа’ kettös tóbanifürdés,

а’ шкала nevú sósforrás а’ megirt javalatok melett

liasználható.

im-@imi gnsaetericaa) smlnilyok.

Mind a.zok, kikaz ásványos vizektöl elvesz

фeй eдёsзёдй‘ jóllétök visszanyerhetésót ohajt

ják, szoros étrendet tartaniok fö kellék; ellen

esetben nem csak ohajtásuk nem teljesülésével,

söt kórszenvedelmeik súlyosbodásával kéuytet

nek visszatérni. Az étrendhez nem csak а’ táp

szerek, étel, és ital számitandók, hanem а’ test
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mozgás, alvás, idözések, mulatságok, kül leg,

kör, és szenvedélyek is tartoznak.

Az Éœl.

Az ételre nézve: gyenge, könnyen emészt

hetô, ’s az emésztö rendszer müködését zavar

ba nem hozó tápszerek а’ leg ajánlhatobbak. E

zek választását mindig a’ kórneme, foka, ’s

az emésztö rendszer állapota határozzák meg;

а’ gyomor megtömést átallán kerülni kell, -

kemény, sós, nehézemészthetö, fńszeres és

élesztôs étkek ártalmasok, ugyszintén mind а

zon étnemek, melyek emésztési zavarokat, puf

fadást, szelet,' hasmenést, szorulást ’s t. e. f.

okoznak.

Az ital.

ltalúl leg alkalmatosabb а’ tiszta forrás , 'vagy

jó kútviz. --' A’ sósvizben fürdôk közül csak ад

zok használhatják az érczes orvos vizek vala

melyikét, kiknek orvosilag az aiánlva van -

kńvé, bór,‚ pálinka, punts, rosolis, csay, csak

orvosi tanácslat következtében; mivel azon egy

nemü betegségben, valamint а’ gyógyszerelés,

úgy az étrendi szabályok is kůlönféle változást

szenvednek, az egyéniség, vérmérséklet ’s t. b.

e’ félék miatt.

A’ testmozgás.

Nagyobb testmozgás а’ fürdés elött ne tür

ténjék, mert ennek hclye lcgezélszerübben für
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dés után van; a’ sétányuk kedélyderítö víg tór

saságokban türténjenek; а’ fértiaknak a’ las‘su

lóvaglás is nagyon ajáulható: - kiktöl а’ testmoz

gás egy vagy más oknál fogva gátolt, azok na

ponta kétszer is kocsizhatnak.

A’ táncz.

A’ táncz illö mérsékkel ’s vigyázattal nem

tiltatik, а’ tánezok közíil pedig а’ lengyel, _fran

czîa, menuet, ’s а’ lassu keringö, (Walzer) ara

vigyázva: hogy а’ test erösen föl ne hevüljen, föl

hevülten zi’ tánczosfél ne ígyék, se pedig а’ lég

vonallal ’s hidegebb levegövel testét érintkezéshe

ne hozza.

Az öltözet.

Az öltözet egjszerů, kényelines, és az i116

_riszontagságaihoz legyen alkalmazva , — а’ vál

lok ’s szorítómellények ártalmasok а’ fürdövel

élöknek; esti hideg ég alatt, vagy táncztóli fölhe

vülés után, fedetlen nyakkal, ’s tinom szövetíi rú

hákhan а’ szabadban járkálni veszélyes, —— lá

bak pedig illö meleghen tartassanak.

Az úszás.

Az úszás e’ nemü fürdök hasznával járván,

oly egésséges neme a’ mozgásnak, hogy 1161

azt а’ beteg állapota megengedi, fürdés közben

használni kell , annyival is inkább, hogy a’ sós

vizben az úszni nem tudo' is legkissebb életveszély
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nélkůl , mintlen 11165161i 105115011 mellözésével, e

zen az egésségre jó hëfolyássßl ható mozgást

gyakorólhatia. . '

112610111. .

Az állati élet elpihenését álomnak nevezzük,

nyugosznak i11 111i1111611 érzékek, az Iönkényes

mozgások eszközei ’s а’ lelki erök, а’ képzeletet

kivéve, mely néha ébren van, de rendetlenůl mü

ködik , 111i111 hogy а’ lélek szellemi óldala azt nem

_izgatj‚á; ezt nevezzük álomnak szoros értelemben,

»'-_ A’ természctnek ezen muukája egész létünkre

és 'egésségü__nkre _nagy béfólyással van, minél
fogvadkìk 'az ezt illetö életrend szabályaival yisz

_sza élnek, káros eredményét 6165 korán fogják .

tapasztalni. Az éj, az alvásnak természetesebb

ideje, alszik ekkor a’ természeti nagy mindenség

65652611; —- а’ hosszas álom ártalmas, valamint

az éjeniyirnsztás is; hat, legfeljebb hét órai

alvás , mit leghosszabbnak vehetni , elégséges.

_A’ lélek szenveclelmei.

В11, harag, iszomorúság, irigység, fêlelem,

aggodalom, szerelemféltés, ugy kerültessenek

mint az egésségi jollét legnagyobb ellenei, az

elveszett 6565565 vissza nyerhetésének, legerö

teljesebb há,tráltgtói,

_ A’ fiirclés ideje.

‘A’ 165561i fürdés leginkáhb ajánltatik, mi

vel ekkor a’ viz' alkotórëszeihöl а’ 1161611 zit töb.b
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liatbe az életmüségbe, arra.kell gondesonyigyáz

ni, hogy se teli, sepedig üres gyomorral ne tör

теща; а’ fürdés, _mivel а’ meg terhelt gyomor

életveszêlyes ve'rtorlásokra_, _ söt gutaütésre is

okul szolgál, az úres gyomorrali fürdésnél erös

gyomorémejgés, 'rág_ás,_ hányáseröltetés, söt

jelenlétveszte (ájul1_is)_"lszokott elöállani, ezeknél

fogva tehát legtanáesosh a.’ szokött reggelizés u

tán, mi villás ne legyen, egy _orával késöbb а’

fürdöbe ülni. A’ fürdês Шeф, fél orátdl három

negyed - és ègyegész oráig, — ezentúl nem

tanácsos benne múlatni, mind а’ mellett is, hogy

а" sösforrások mérséklele nyáron М 23-ï26°' R.

‘а’ 'sösdusálíbake‘ ‘27-29° В; -' Ezen melegségi

fokot a’ höbb nyâri napokon a"tököli nevü sósï

forrásba észlelhetr;|i.".-. Egy egész cura idejét

több nàgy tapasztalatu orvosok es termêsz_etb1ì=

várok'.42 'napokra teszik, .- a’ Её! fiîrd_ö idösza

kat 2_1', — а’ negyedet pcdig l1 napokra,

napiáhan egyszeri fürdéssel, Mind ezekmellett is

"ej fürdö idöszak meghatározása, ’s annak sikeres

gyógyhatása függ, a’ fürdöt hasznúlando' egyén

mérsékletétöl , kórbaja idúltségétöl és fokńtól,

а’ bör, ’s kiilönösen а’ felszivó rendszer tehet

ségétöl; mŕknél 'fogva nagyon bajos meghatároz

ni а’ fürdö idöszakot, különösen azt hogy valaki

hány hétig fürödjék?- ‘‘
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A’ fiìrdök lnatńsának МНЕ‘! észképe

. (theorlńja). ‘

A’ test kültakarója а’ hör, а’ természettôl

arra alkotva, hogy а’ körléggel (atmosphere)

érintkezésben legyen azért, hogy belöle magá

lloz végyen, és ismét magából kibocsátván а’ kö

zê elegyedjék. - Magához ves’zi a’ körlég al

kotórészei közül az élenyt (oxygenium) ez а’ vér

savitására, élenyítésére kerülhetetlenül szüksé

ges, mi а’ felszivó edényrendszer müködése ál

та! történik.  Kibocsátja magából а’ szénsa '

vanyat, а’ kigözölgö rendszer müködése által,

ezeknél fogva а’ tůdövel а’. bör azonos mükö

dést gyakoról. —— А’ fürdöben а’ körlég а’ bör

rendszertöl egészben elzáratik, minèlfogva а’

tiidövészesek (phtisiei) а’ fůrdést meg nem

bírják kórbajok terhesbülése щит, nagyobbára

azért, hogy kölcsönös müködésben áll а’ bör а’

tüdôkkel, ’s ekkor а’ küllég, а’ börtöl elzárva

lévén, egyedůli müködésre kéntetik а’ legzö rend

szer, ’s kóros állapotánál fogva az egyedüli mü

ködésre а’ fürdöben elégtelen lévén, az eröltetett

kóros müködés а’ bajt fensöbb fokra emelvén,

veszélyessé teszi вы; azért tiltatik а’ mellbe

tegeknek а’ fürdés.

A’ fürdöknek míiködése egész élet müségünket

(organismus) fedô börrendszerben helyhezett föl

szivóedényrendszer által történik.  Hogy _тeщу!

fürdöviz vétetett föl testünkbe egyszeri fürdés al

kalmával ‘S’ Azt ugy tudhatjuk meg, ha а’ fürdeui
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szńndékozó egyén fürdés elött és után magát

megméretl , ekkor aztán a’ fel szivott mennyisé

get tisztán meg határozhatjuk. E’ móddal kisér

letet tettek tůbb élettanárok (Physiologi), hogy‘av

fürdök tartalmából, vegyrészeiböl; mennyit képes

а’ fölszivó rendszer egyszeri ‚_1’ûrdés alkalmával

fölvenni? Annak meghatározása, vagy kimútat

hatása, még egy véges életli egyénnek sem ada

tott meg, ennél fegva az a’ késö kor elött is ti

tok marad; annyi bizonyos, ‘hogy a’ fölszivó

rendszer müködése utján testünkhe jutott fürdöi

tartalom sz egyeteln, és nedv közé а’ körforgás

(circulatie) ulgián jut, ’s 1111161i mr'iködését‘a’ Ир‘
lálö, vérkészitö, edény,"savos, ’sv tnkhártya д:

nyirk — mirígy, és ideg rends'zerekre.,' azátha

sonlitás (assîmilatio)'utjń'n. '
.,..

F ’

A’ Наша élések.

Ninos óly gyógy mod, legyen ezgyógy szer

tári, vagy'viz gyógymodi, melyekkela’ túl buzgó

nép, ’S némely speculátiv ál — tudosok vissza

ne éltek vólna, — а’ túlzásnak mindétig akad

tak tévútra vezetöi, ’s ezek fölös számu kö

vetökre is találtak az egésségi jollét rovására,

а’ divat mérges törét az igen kényes  az em

bernek leg drágább kincsét „Életet“ nem ritkán

föláldozó egésség ——- ügyi tárgyakba is belédöfé,

ei okért nagyon czélszerû; hogya’ t. cz. olvasá

közönség kezébe tńrgy ismertetó értekezések jus

sanak а’ vissza élések bár nêmileg leéndö mér
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séklésére; mert módom 'volt .az elenyeszett .fürîtlö

idôszak alkalmával t'ap'a.sztalni м, hogy a.’ vidéki

földészek vasárnaponkïént, mintivalami szokásos

nép- innepre fölös számmal jelentek megа’ sósfor-et

rások kòzelébe, ‚ hová_ pogyászaikat lerakva,

gyomrokat „more patrio“ jol megtömték, ’s иду

mentek bé а’ fürdöbe, söt a’ fürdés közben i5, egy

másraürültek а’ szijas kulacsek‘, -a’ hely_ szinén

veszély nem türtént ugyan., deki kezeskedhetik ar

1161, .д110ду‚ 116561111 ne lakoltak yólna eszelös bá

l1fÍ$!l19d.Í9ké.rt? söt a? miveltebb ‘nsztály nem :ke

1165. 113356116i1 láttam ebéd ;u.tá_n,. alig .t`í:l. óra telve,

azen n,‘1pqnïn|á_sodszor fürdeni 111611111; itt«0.’..bök-.

kenö _ hogy „111611_ 11en¿,.h,a$_ñÍlál. sgkaiknàlt. £12 fürdö

¿Pn . akker. ., 11111161‘ ‘sxég«yißvßll‘-‘lt ¿wert fßßáhil

hosználták, az étrendi_.szahály.eliat=v.i1gy;ncmriaf

merték, ‘аду szándékoson hágták azt át.

Nem mindepkor.‚b'esszulja;1peg¿.?|;’ jóltévö ter

mêszet magât, mert 161111 e_setekb_en az em

hereket ‘ 'balgaságokért' “nem _engëdî ìàkolniek,

dewégŕefö is kim.-‚ffii éiewédöwhetségébal, is

enyészni engedi az téletet, .’s ekkor а’ fůrdöt

okozhatni e? нeт; de mégis 'a’tárgyba jölbé nem

avatott. 'vilá.g а’ tényel‘:kel isméretlenûl, ' ez,

‘аду amaz ásvány vizet ïkárhoztatje. - Nein

ritkán észszerii orvosi-_utasitńs mellett, mely Ele#

geiídö gyógyjavalláton alapúlt, а’ beteg még kör

nehezbülést, = 111611111. 1161635656116116116116561 kény

telen'tapasztelni‘,'ï- mi ennek az oka? az _alaptä-_

hmkorvosi tánáes, -~ vagy.êtr_e‘ndl3k'ihá‘gások?-

едут sem, ¥vá'n“"a’ lteririészetben egy oly tit

kos sajátlagosságf mit természeti kiilönczségnek
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(‘itlyösincrasiá) nevezünk, mit elöre a’.legna

gyobb orvosi tekintély sem észlelhet, ’s mind ж!‘

asg rejtve marad, mig a’ javallott gyógymód

nem alkalmaztatik, ‚р: о. az ilyeneknél а’ hány-'

gyök (ipecaehuana) hánytatöúl bèadva ,' hasmenést

okuz, nem ritkán а’ leglelkiösméretesebb, "в

futlomainyteljes 'tapinta.ttal =párult orvosi тгпёсв‘

mellett is смен" bajosan ér 'a"" szegény szerivedß'‘,'

észszerů-e Мёд а’ drúga‘ egésséget a’ .vissz"a_;é4l8-|
seknek Её! .й1ё1оипё;?" Hogy .az eñélék 'k‘i'kerIll1tes-ff

S'enek,"’àjáńlollŕ. jelen' igé'n'y‘te}ën" kis' Éi‘Öèkezése

me't‘„._ma_‘azs_h1ek;,‘ ‘ ‘ка; иаёвёёпчеаадшекёдайчпед

n_ekůlë_s wekimètébölf" а’ ‘‘..f....v..trè »fiiëekièfwfüiúßńr

hasznámi. flrivanjßaie, #fsf ‘ki1&riëkai:.eftwg’ewi¿';_<»sse

kümbńßgńffhtrŕe кары: ..a‘.~.fmal=«ir‚3..vaiv.»‘ xian».

ñali д‘ "аыш*ińe'gjègyzës"§çÖ'=Éliog‘y"“azblìät5"fédes‘

honuniébarf; 1 kèv.¢sebb_ 1¿ahè'é‘ggel’<’s_ . fáradsagghŕ
fiilxelhetjilkf, ‘_-' ‘в 1idgyf;"_lla"ïà'i' egyfewmveés

idaszakát ‘egéstben lki_á1mm<;<_> fäfirdilnujàiktól

riem menekaiiek , . ‘f«1yussa'k "еще _»ima ,‚ш ‘ ‘nsf

шт! évben is ,_ mert5eg‘y ‘bëgyôkeredzett körbajt

e'gy'fûrdö is, ‘egyszeri 'ìïxréöszak élvezése alkal

mával eltávolítani elégtelen;È mertî'a’' kóranyag«

inegsemmisitésére а’ fnlszivó edényrendszernek

kell fölszivnì' a" fenásokrbennékeit, ’s köny

nyenképzellietni, Ímílyhòsszas folyamon kelletik‘

odaérni а’ gyógyitó tárgïyaknak, hogy a.’ kór

anyagot meg semmisitsék. - м: tisztán átlátia.

minden orvos és termêszet búvár, hogy bár mily

fůrdöböl is az életmüség "nedvalkotába egyszer

re kevés vétetik föl. -
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Az ötöstónak (igy neveztetik mert б: tó van

egy körbe) asszony, és verestó névvel jelelt

forrásai fölött virágoznak az életbe léptetett in

tézetek; az elsö kizárólag a’ férii, а’ má'

sodik а’ szép nem számára; mindenikben négy

osztályok танца]: а’ megkivántatókkal ellátva,

’s ha а’ köriilmények igénylendik, többek' fölé

pitését is parancsolni года _a’ fölséges királyi

kamara, ’s az által az eddig divatozott kedvet

lenség minden tekintetben el van hárintva.

. Bêzárom értekezésemet, azon öszinte ohaj

tússal, hogy századokon át virágozhasson а’ Viz

aknai sósfůrdö intézet а’ _szenvedö emberi nem

vigasztalá,s¢';ra„hogy а’ hennak minden derék íiai,

és leányai‘ észlelhessék, hogy а’ kiìl_honban_ el

hiresedett e’ nemú fůrdôk..fölüttr' sósavas források_

kal а’ leghövebb niértékhen áldotta meg а’ rop

pant min_denség_ nagy uraédes honunkat! _

Hirdessék* ez intézetek а’ leghúzamosb é

veken М, emlékét а’ fölséges királyi kinestár. ér

demdús nagy méltoságu elnökének ’s méltoságos

tanáesnokainak, ’s mind azoknak, kik а’ szenve

dö emberiség javát résztvevö sziveken hord

ván, munkások voltak ez íntézet létrejóttében!

Aldás és megelégedés kisérje minden lépteiket.

’s virágzó jollét füszerezze legbecsesb éltöket

számos éveken keresztül!! ‚ „д. ‚

‘ .I :‚ ‚Ё ’uf

~ . . .
‘ «п н =" '-‘ "‘ ч ,|_q.r|1

т‘ 'l‘‘ м‘ —‘ ‚ыГ,Ънй?
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